
 

 

Veiligheidsmaatregelen omtrent COVID-19 
Camping algemeen: 

 Houdt 1,5 meter afstand van andere personen. 
 Draag een mondmasker indien het respecteren van de afstand niet mogelijk is. 
 Ontvang geen bezoek als ze niet tot uw persoonlijke bubbel behoren. 
 Volg steeds de instructies van onze medewerkers op. 
 Bezoekers die niet blijven overnachten dienen de camping ten laatste om 22:00 uur te verlaten. 
 Bij het bezoek aan openbare ruimtes is een mondmasker wettelijk verplicht. 

 

Sanitair: 

 Mondmasker verplicht bij binnen- en buitengaan (in de douche, was cabines en toilet kan het masker af). 
 Was uw handen voor en na uw bezoek aan het sanitair. 
 Hang een sleutelhanger op aan het bord met haakjes (zijn alle haakjes bezet dan is er geen plaats meer. In dat 

geval wacht u buiten [respecteer de 1,5m afstand] of probeert u de andere kant van het sanitair). 
 Kinderen jonger dan 12 jaar gaan onder begeleiding van de ouders of voogd naar het sanitair blok (voor 

kinderen jonger dan 12 is het mondmasker niet verplicht). 
 Gelieve bij vertrek de 2 sleutelhangers die u hebt ontvangen in te leveren, anders dienen wij € 1,00 per 

sleutelhanger aan te rekenen. 

 

Zwembad: 

 Er is 1 ingang en 1 uitgang. 
 Houdt 1,5 meter afstand van andere personen. 
 Volg steeds de instructies van de redders en toezichthouders (zij hebben het laatste woord, discussie is niet 

mogelijk). 
 Kinderwagens en het uitleggen van handdoeken zijn verboden op de kade van het zwembad (gebruik hiervoor 

de omgeving buiten het zwembad: bv ligweide, speeltuin, strand) 

Bij grote drukte: 

 Doe een bandje om bij het binnen gaan van het zwembad. 
Verlaat u het zwembad, doe dan het bandje af aan de uitgang en leg het terug in de bak. 

 Indien de bak met bandjes leeg is zal de redder omroepen dat de gasten die zich al langer in het water 
bevinden (30 minuten), het water moeten verlaten zodat andere gasten ook kunnen zwemmen. We vragen om 
niet langer dan 30 minuten gebruik te maken van het zwembad totdat de drukte voorbij is. 

 

Winkel: 

 Bij het bezoek aan onze winkel en de winkels buiten de camping is een mondmasker wettelijk verplicht. 

  



 
 

NATIONALE VERSTRENGDE 
MAATREGELEN RONDOM COVID-19 

 

Mondmaskers zijn VERPLICHT 

 
 Bij het betreden van de terrassen tot aan de tafels.  

(Wanneer men aan de tafel zit mag het masker af. Bij het verlaten 
van de tafel eerst het mondmasker terug opzetten, ook indien u naar 
het toilet gaat). 

 Bij het binnen- en buitengaan van publieke sanitaire 
gebouwen, de winkel en de receptie. 

 Bij het bezoek aan openbare gebouwen, markten, 
kermissen en drukke winkelstraten. 

 Overal waar de 1,5m afstand niet bewaard kan 
worden. 

 

Wij danken u voor het nemen van uw 
verantwoordelijkheid   

Zo bespaart u ook eventuele overheidsboetes (€250 p.p.) 



 
 

AANGEPASTE MAATREGELEN VOOR 
HET ZWEMBAD DOOR COVID-19 

OPFLAKKERING 
 

Op de dagen dat de temperaturen boven de 
27 graden zijn, mogen enkel campinggasten, 

inwoners van de gemeente Bocholt en 
abonnementhouders komen zwemmen. 

Er kunnen dus geen groepen of mensen van 
buiten Bocholt komen zwemmen. Dit om de 

veiligheid van onze gasten en het personeel te 
kunnen waarborgen. 

 

Wij danken u voor uw begrip. 

Het Goolder Team 

 
 
 


